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Léčebně rekondiční program zahrnuje
Ubytování
●

ubytování dle vybrané kategorie
Lázeňský dům Aurora

Procedury
●
●

●
●
●

PRO ROK 2018
léčebné procedury dle ordinace lékaře v hodnotě 900 Kč / den (zahrnuje vstupní
lékařské vyšetření a léčebné procedury v počtu a skladbě dle ordinace lékaře a dále
zahrnuje výkony lékařů a sester a léky a pomocná vyšetření. Tzn. nejsou zvlášť
účtována lékařská vyšetření)
***********************
PRO ROK 2019
léčebný paušál v hodnotě 1 200 Kč / den (zahrnuje léčebné procedury v počtu a
skladbě dle ordinace lékaře a dále zahrnuje výkony lékařů a sester a léky a pomocná
vyšetření. Tzn. nejsou zvlášť účtována jednotlivá lékařská vyšetření)

Stravování
●

●

Slatinné lázně Třeboň s. r.
o.
Lázeňská 1001
379 01 Třeboň
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddílu C,
vložce 8137

Rezervační oddělení

plná penze bufetovou formou

Bezplatná linka +420 800 611
009
Pondělí - neděle: 8.00 - 20.00
E-mail: rezervace@aurora.cz

Bonusy
●

Lázeňská 1001
379 01 Třeboň

volný vstup do bazénového komplexu a sauny a fitness po celou dobu pobytu
UPOZORNĚNÍ: Pravidelná odstávka bazénového komplexu wellnesscentra Lázní
Aurora pro rok 2019 je plánována v termínu 6. - 10. ledna 2019 a 9. - 13. června 2019.

Pobyt dále zahrnuje
●

lázeňská taxa

Ceník 2018
SPA
Typ pokoje

Mimosezóna

Hlavní sezóna

Jednolůžkový SUPERIOR****

2620

3070

Jednolůžkový SUPERIOR**** + balkon

2770

3270

Dvoulůžkový SUPERIOR****

2270

2620

Dvoulůžkový SUPERIOR**** + balkon

2370

2720

Apartmá KLASIK****+ balkon

2520

3070

Apartmá PRESIDENT****+ balkon

2620

3170

Apartmá DELUXE****

2720

3270

Apartmá DELUXE****+ balkon

2820

3370
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Přistýlka

1970

2070

Cena: osoba za noc v Kč
●
●

léčebné procedury nejsou časovány v den příjezdu, odjezdu a v neděli
pobyt Spa je možné rezervovat pouze u pobytů delších 7 nocí

Přistýlka = 3. a další osoba v apartmá
●
●

Mimosezóna: 02.01. - 31.03.2018, 01.11. - 21.12.2018
Hlavní sezóna: 01.04. - 31.10.2018

Ceník 2019
SPA
Typ pokoje

Mimosezóna

Hlavní sezóna

Jednolůžkový SUPERIOR****

2850

3300

Jednolůžkový SUPERIOR**** + balkon

3000

3500

Dvoulůžkový SUPERIOR****

2500

2850

Dvoulůžkový SUPERIOR**** + balkon

2600

2950

Apartmá KLASIK****+ balkon

2750

3300

Apartmá PRESIDENT****+ balkon

2850

3400

Apartmá DELUXE****

2950

3500

Apartmá DELUXE****+ balkon

3050

3600

Přistýlka

2200

2300

Cena: osoba za noc v Kč
●
●

léčebné procedury nejsou časovány v den příjezdu, odjezdu a v neděli
pobyt Spa je možné rezervovat pouze u pobytů delších 7 nocí

Přistýlka = 3. a další osoba v apartmá
●
●

Mimosezóna: 02.01. - 31.03.2019, 01.11. - 21.12.2019
Hlavní sezóna: 01.04. - 31.10.2019

Dárkový poukaz
V případě, že budete chtít tento pobyt někomu věnovat jako dárek, můžete si dárkový poukaz
vytvořit sami. Po uhrazení zálohové faktury obdržíte e-mail s daňovým dokladem k přijaté
platbě, ve kterém zároveň naleznete odkaz na vytvoření dárkového poukazu s možností
vlastního věnování.
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Povinná lékařská konzultace
Dovolujeme si Vás upozornit, že jste-li starší 70ti let, k absolvování Vámi vybraného léčebněrekondičního pobytu SPA je nutné lékaři v lázních předložit zprávu od Vašeho praktického
lékaře nebo internisty, která bude zahrnovat krátkou anamnézu a základní klinické vyšetření.
Formulář ke stažení.
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